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1. Inleiding 

In de APV is een artikel opgenomen om overlast tegen te gaan vanwege het houden 

of voeren van hinderlijke en schadelijke dieren.  

Er zijn klachten binnengekomen waarbij er sprake is van overlast door meeuwen. 

Deze overlast wordt deels veroorzaakt doordat omwonenden de meeuwen voeren. 

De overlast bestaat uit hinderlijk rondvliegen, geluidsoverlast door schreeuwende 

vogels, uitwerpselen die de lak beschadigen van de voertuigen van omwonenden, 

onveilige situaties door het grote aantal vogels en overlast door ongedierte dat op de 

voedselresten afkomt. 

 

Met dit aanwijzingsbesluit geeft het college invulling aan de in de APV opgenomen 

bevoegdheid om op bepaalde locaties een verbod op te leggen tot het voeren van 

bepaalde diersoorten. Beoogd wordt hiermee om de overlast vanwege het voeren van 

dieren te verminderen of te voorkomen. Tevens wordt hiermee uitvoering gegeven 

aan de motie ‘Meeuwen voeren Nee in de APV’ die op 16 mei 2013 in de raad is 

aangenomen. 

 

Uitdrukkelijk is het niet de inzet van het college om het eenvoudige “eendjes voeren” 

in parken, of bij sloten tegen te gaan.  
 

2. Besluitpunten college 

het college besluit: 

1. Het aanwijzingsbesluit dierenoverlast op grond van artikel 2:60 lid 1 onder d. 

van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen (bijlage A). 

2. Te bepalen dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt. 

3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Over dit besluit wordt een persbericht gemaakt. 

5. De commissie bestuur wordt over dit besluit geïnformeerd. 
 

3. Beoogd resultaat 

Het doel van dit besluit is om de hinder en overlast die ontstaat door excessief voeren, 

waarbij vogels in grote getale op het uitgestrooide voedsel afkomen, tegen te gaan.  

 
 

4. Argumenten 

 

Voeren van meeuwen en andere vogels geeft excessieve overlast 

Het voeren van meeuwen kan excessieve overlast tot gevolg hebben.  

De overlast bestaat uit hinderlijk rondvliegen, geluidsoverlast door schreeuwende 

vogels, uitwerpselen die de lak beschadigen van de voertuigen van omwonenden, 

onveilige situaties door grote aantallen meeuwen en overlast door ongedierte dat op 

de voedselresten afkomt, zoals ratten. Daarbij is het voeren van deze dieren over het 
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algemeen niet nodig, omdat zij zelf goed in staat zijn om aan deugdelijk voedsel te 

komen. 
 

 

 

Er is gekozen voor de algemene aanduiding  van “vogels”. Dit om discussies te voorkomen 

over de soorten meeuwen of andere vogels die onder het verbod vallen. De kern van het 

verbod is namelijk dat het mogelijk wordt om op te treden tegen gedrag, waardoor de overlast 

wordt veroorzaakt, los van de vraag welke soort vogels gevoerd worden. Over het algemeen 

ontstaat de overlast bij het voeren van meeuwen. Daarnaast gaat het om overlast die ontstaat 

doordat meeuwen op het voedsel afkomen, terwijl in eerste instantie mogelijk andere vogels 

werden gevoerd. 

 

Twee gebieden worden aangewezen 

Op basis van signalen worden vooralsnog twee gebieden aangewezen waar het verbod van 

kracht wordt.  

- De eerste de locatie betreft de omgeving bij de woonschepen aan de 

Spaarndamseweg in Haarlem Noord. De reden voor het aanwijzen van deze locatie is 

dat deze locatie genoemd wordt in de motie die door de raad is aangenomen. Er is 

rond deze locatie regelmatig sprake van overlast.  

- De tweede locatie betreft de Binnenstad, inclusief de singels en het water. Op diverse 

plekken in de Binnenstad komt excessief voeren van vogels voor; dit is hinderlijk 

voor bewoners, ondernemers en ook bezoekers van de Binnenstad. Daarom wordt de 

gehele Binnenstad als locatie aangewezen. 

Beide gebieden zijn op een situatietekening behorende bij het besluit als zodanig herkenbaar 

aangegeven. 

 

 

5. Kanttekeningen 

 

Geen oplossing voor openscheuren van vuilniszakken 

Een verbod op het voeren van vogels betekent niet dat alle overlast door meeuwen of andere 

vogels voorbij is. Evengoed kunnen meeuwen vuilniszakken die op straat gezet worden 

openscheuren op zoek naar voedsel. Voor dat probleem is dit aanwijzingsbesluit nog geen 

oplossing. 

 

Handhaving binnen bestaande formatie 

De handhaving van de APV ligt bij politie en gemeentelijke handhavers.  

De gemeentelijke handhavers nemen de handhaving van dit artikel uit de APV op zich, als 

onderdeel van Informatie Gestuurd Handhaven. Dit gebeurt binnen de bestaande formatie. 

Dit betekent dat er niet permanent op wordt gehandhaafd. De handhaving wordt afgestemd op 

het aantal en de ernst van de gemelde klachten in relatie tot de overige meldingen. 

 

Beperkt aantal gebieden aanwijzen 

Met de aanwijzing van de twee gebieden is het verbod op een beperkt aantal plekken 

ingevoerd. Hiermee blijft het mogelijk in de stad op tal van andere plekken vogels te voeren. 

Als er elders overlast door het voeren van vogels ontstaat kan op een later moment besloten 

worden om ook andere gebieden aan te wijzen. 
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“Eendjes voeren in het park” valt niet onder het verbod 

In de handhaving van het aanwijzingsbesluit zal expliciet aandacht worden besteed aan de 

proportionaliteit. Dit om te voorkomen dat het eendjes voeren door kleine kinderen in het 

park een boete oplevert. Het is nadrukkelijk niet de intentie van het college om dit soort 

activiteiten, of bijvoorbeeld het voeren tijdens een langdurige vorstperiode, onmogelijk te 

maken. Met name gaat het om excessieve overlast tegen te gaan die ontstaat door voeren van 

dieren. 

 

6. Uitvoering 

 

De dag na publicatie in de landelijke voorziening voor overheidspublicaties treedt het besluit 

in werking. 

Door middel van publicatie op de website en het persbericht wordt in de stad bekendgemaakt 

welke locaties het betreft en wat de achtergrond is van het aanwijzingsbesluit. De handhavers 

beginnen eerst met waarschuwen alvorens daadwerkelijk boetes uit te delen. 

 

 

7. Bijlagen 

Als bijlage zijn bijgevoegd: 

 Het aanwijzingsbesluit dierenoverlast (bijlage A). 
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